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Et Eurostars-projekt skal:

› startes og ledes af en SMV
› involvere mindst to partnere fra to 
 forskellige lande*, der deltager i Eurostars
› have en varighed på maksimum 3 år

Senest 2 år efter projektets afslutning skal 
produktet være klar til at blive introduceret 
på markedet. Hvis det er inden for biotek
nologi, biomedicin eller medicinske pro
jekter skal de kliniske undersøgelser være 
påbegyndt indenfor dette tidsrum.

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorientere-
de små og mellemstore virksomheder, som udvikler 
innovative produkter, processer og services inden for 
alle teknologiske områder. Virksomhedens mål skal 
være at styrke sine kernekompetencer og udnytte de 
fordele, der er ved internationalt samarbejde. 
De indkomne ansøgninger har en succesrate på 23 %.

En SMV med færre end 
100 fuldtidsansatte skal have:

› minimum 5 medarbejdere dedikeret 
 til forsknings og udviklingsaktiviteter,  
 eller

› minimum 10 % af medarbejderstaben  
 dedikeret til forsknings og udviklings 
 aktiviteter, eller

› minimum 10 % af omsætningen 
 dedikeret til forsknings og   
 udviklings aktiviteter.

*Der er i alt 34 lande, der deltager i Eurostarsprogrammet. Ud over de 28 
EUlande deltager Norge, Island, Schweiz, Israel, Tyrkiet og Sydkorea.

Hvilke krav er der 
til en forsknings- og 
udviklingsorienteret SMV?

Hvornår skal der søges?

Eurostarsprogrammet har som minimum 
2 ansøgningsfrister pr. år. Projektet starter 
typisk 47 måneder efter ansøgningsfristen.

Hvad er støtteprocenten? 

Der er krav om, at midlerne skal deles mellem 
partnere og lande. Det medfører, at der 
maksimum må tildeles 75 % af budgettet til 
én partner og/eller til én eller flere partnere 
fra det samme land. Derudover skal 50 % 
af projektets budget gå til de forsknings og 
udviklingsorienterede SMV’er.

Finansieringsgrad for forskellige typer af 
organisationer (maksimum %):
› Store virksomheder: 50%
› SMV’er: 60 %
› Godkendte tekniske 
 forskningsinstitutioner: 60 %
› Universiteter: 90 % 
› Hospitaler: 90 %

Det totale projektbudget ligger typisk på ca. 
12 millioner EUR og det gennemsnitlige pro
jekt har 34 partnere. Samlet set kan danske 
partnere maksimalt modtage 500.000 EUR.

En SMV med flere end 
100 fuldtidsansatte skal have:

› minimum 10 medarbejdere dedikeret 
 til forsknings og udviklingsaktiviteter,  
 eller

› minimum 10 % af medarbejderstaben  
 dedikeret til forsknings og udviklings 
 aktiviteter, eller

› minimum 10 % af omsætningen 
 dedikeret til forsknings og   
 udviklings aktiviteter.

Projektet skal ledes af en forsknings og udviklingsorienteret SMV, men derudover kan alle 
typer af organisationer deltage i projektkonsortiet. 

En SMV er en virksomhed, der beskæftiger færre end 250 personer, og hvor den årlige omsætning 
ikke overstiger 50 mio. EUR eller den årlige samlede balance ikke overstiger 43 mio. EUR

Central Denmark EU Office 
www.centraldenmark.eu
Telefon: +32 2 230 87 32
info@centraldenmark.eu

For yderligere information 
om Eurostars kontakt: 

Kontoret er Midtjyllands indgang i Bruxelles. Bag CDEU står de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og 
Aarhus Universitet. CDEU’s vision er at skabe vækst og velfærd i Midtjylland gennem EUsamarbejdet og 
bidrage til, at Midtjylland står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende innovative re
gioner i Europa. CDEU hjælper gerne med relevant information og sparring i forbindelse med EUmidler. 

Hvad er 
Eurostars?


